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Yleistä TOTT-raportointikokonaisuudesta

Esi- ja perusopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta

Lukiokoulutus

Kysymykset



TOTT-raportointikokonaisuus, yleistä

• Tietoja esiopetuksen, perusopetuksen, perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja 

iltapäivätoiminnan ja lukiokoulutuksen taloudesta ja toiminnasta

• Video TOTT-raportointikokonaisuudesta: Kuntatalouden tietopalvelun koulutukset ja 

ohjeet – Valtiokonttori

• Korvaa Tilastokeskuksen 41-taulukon

• Tilastokeskuksen 41-taulukon ohjeet pätevät TOTT-raportoinnissa

• Ks. myös OPH:n tiedonkeruuohjeet yksityisille koulutuksen järjestäjille 

Valtionosuusjärjestelmän tiedonkeruut | Opetushallitus (oph.fi)

• TOTT-taulukon kustannustietoja käytetään kustannuspohjan muodostamisessa, jota taas 

käytetään valtionosuuden / rahoituksen keski- ja yksikköhintalaskelmissa sekä 

kotikuntakorvauksen perusosan laskennassa
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https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/julkishallinnon-palvelut/kuntatalouden-palvelut/kuntatalouden-tietopalvelu-koulutukset-ja-ohjeet/#ohjevideot_kayttajatunnusten-hakeminen
https://www.oph.fi/fi/palvelut/valtionosuusjarjestelman-tiedonkeruut


TOTT-raportointikokonaisuus, yleistä

• Esiopetuksen, perusopetuksen, aamu- ja 

iltapäivätoiminnan ja lukiokoulutuksen 

palveluluokilta kustannuksia kohdennetaan 

toiminnoille ja asiakasryhmille

• Lisäksi raportoidaan koulutusmuodoittain 

pienet hankkeet

• Pieni hanke: alle 400 000 euron 

(varhaiskasvatuksessa 300 000 euron) 

investointi, johon ei ole saatu erillistä 

perustamishankkeen valtionosuutta
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Koronan aiheuttamat kustannukset

• Mikäli kirjattaviin koronakuluihin ei ole saatu avustusta, raportoidaan kulut (esim. maskit, käsidesit) 

TOTT-taulun toiminnoilla kulun luonteen mukaan, esimerkiksi suojaimet ja käsidesit Muussa 

oppilashuollossa, elintarvikehankinnat Ruokailussa ja etäyhteyslaitteet ja välineet Opetuksessa

• Avustusten pääsääntö: Kustannus (ja avustus) tulee raportoida kyseisen koulutusmuodon 

palveluluokalla

• Valtionosuuspohjaan ei hyväksytä kustannuksia, jotka on rahoitettu esimerkiksi valtionavustuksilla tai 

muulla valtion tai esimerkiksi EU-rakennerahastojen rahoituksella (riskinä kustannusten 

kaksinkertainen rahoitus)

• Mutta osa valtionavustuksista on tarkoitettu kattamaan yleisesti kyseessä olevan 

koulutusmuodon tavanomaisen toiminnan järjestämisen kustannuksia, joten edellä mainittu 

periaate ei kaikissa tapauksessa päde (käydään läpi koulutusmuodoittain)

• Lukiokoulutus: Mikäli koronakuluihin on saatu avustusta, kohdennetaan kulut toiminnolle 

Valtionosuusjärjestelmään kuulumaton

• Esi- ja perusopetus: Mikäli koronakuluihin on saatu kuluja vastaavaa avustusta, kirjataan avustus 

ja koronakulut palveluluokille, muttei TOTT-tauluun (koskee kustannusvuotta 2021)
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Toimintatiedot
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TOTT vastaa kustannusten  
tietosisällöltään Tilastokeskuksen 41-
taulukkoa, mutta ei sisällä 
suoritetietoja

→ Opetushallituksen erillistiedonkeruu 
myös kunnallisille toimijoille vuoden 
2021 suoritteista 18.3.-20.4.

Esiopetus: opetustunnit, sairaalaopetuksen opetuspäivät

Perusopetus: opetustunnit, tukiopetustunnit, 
sairaalaopetuksen opetuspäivät

Lukiokoulutus: opetustunnit

Vapaa sivistystyö, kansalaisopistot: opetustunnit

Tiedonkeruun koontilistat ja tunnukset 

Opetushallituksen tallennus-
järjestelmään lähetetty 4.3. 

PDF- ja Excel-muotoiset lomakkeet ja 
ohjeet Kustannuskysely 2021 –osion 

alla osoitteessa 

Valtionosuusjärjestelmän tiedonkeruut 
| Opetushallitus (oph.fi)

https://www.oph.fi/fi/palvelut/valtionosuusjarjestelman-tiedonkeruut


Aikataulu ja koulutukset

• TOTT-raportoinnin aikataulu (Valtiokonttori)

• 1.4. raportointi aukeaa

• 31.5. raportointi sulkeutuu

• 27.6. tietopalvelu suljetaan

• Tulevat koulutukset

• Opetushallituksen koulutukset kustannustiedonkeruista 

koulutusmuodoittain (16.3. yleissivistävä koulutus) Opetushallitus -

Koulutuskalenteri (etapahtuma.fi)

• FCG 27.4. Automatisoitu talousraportointi - Tietoja opetuksen taloudesta 

ja toiminnasta -raportointikokonaisuus TOTT (fcg.fi)
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https://oph.etapahtuma.fi/
https://koulutus.fcg.fi/koulutustapahtumat/automatisoitu-talousraportointi-tietoja-opetuksen-taloudesta-ja-toiminnasta


Kiitos

valtionosuudet@oph.fi


